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Ser twarogowy hajnowski klinek produkowany
jest tradycyjnym sposobem wed∏ug starej receptury z mleka pasteryzowanego pochodzàcego z gospodarstw po∏udniowo- wschodniej cz´Êci województwa Podlaskiego le˝àcych w otulinie Puszczy Bia∏owieskiej i Knyszyƒskiej.
Mleko pozyskiwane jest od krów ˝ywionych tradycyjnymi
metodami, wypasanych na ∏àkach z naturalnymi skupiskami zió∏.
Charakterystyczny kszta∏t sp∏aszczonego sto˝ka zawdzi´cza woreczkom w kszta∏cie trójkàta, w które nalewana
jest g´stwa twaro˝karska. Klinek hajnowski charakteryzuje si´ jednolità, zwartà strukturà, bez grudek, lekko luênà, lekko ziarnistà, barwà lekko kremowà, jednolità
w ca∏ej masie. Produkt posiada charakterystyczny czysty,
lekko kwaÊny, ∏agodny smak i aromat.
Wyselekcjonowane mleko poddawane jest pasteryzacji
i zaszczepianiu ˝ywymi kulturami bakterii Po uzyskaniu
skrzepu podlega on krojeniu i delikatnej obróbce w niskiej
temperaturze. Uzyskana w ten sposób g´stwa twaro˝karska jest nalewana w specjalne woreczki o kszta∏cie trójkàta. R´cznie przygotowane klinki odk∏ada si´ aby poprzez
samoprasowanie wyciek∏ nadmiar serwatki, a twaróg nabra∏ prawid∏owej konsystencji.

Po uzyskaniu odpowiedniej jakoÊci twaróg pakowany jest
w pergamin i foli´ w celu zabezpieczenia jego jakoÊci organoleptycznej, mikrobiologicznej i fizykochemicznej.
W takiej postaci twaróg jest przekazywany do dystrybucji. Do produkcji twarogu nie sà u˝ywane konserwanty
oraz substancje dodatkowe. Sprawia to, ˝e klinki hajnowskie zawsze smakujà jak u babci.
Twaróg jest produktem bogatym w wapƒ i bia∏ko. Doskona∏y sk∏adnik codziennej diety. Polecany dla dzieci jako
∏atwo przyswajalne êród∏o wapnia. Twaróg dobrze komponuje si´ z warzywami oraz owocami. Doskonale nadaje
si´ do przyrzàdzania wyrobów ciastkarskich na zimno.
Idealnie nadaje si´ do kanapek. Serniki z dodatkiem naszego twarogu zawsze si´ udajà.
Twaróg cieszy si´ du˝à popularnoÊcià na ró˝nych spotkaniach, piknikach oraz targach ogólnopolskich czy regionalnych.
14 lipca 2009 r. zosta∏ wpisany na List´ Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rozwoju Wsi.
16 kwietnia 2011 r. zosta∏ laureatem Podlaskiej Marki
Roku 2010.

